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Tárgy: Javaslat a Kőbányai 
Közbiztonságáért Közalapítvány 
részére támogatás biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 2009. augusztusában 
megkereséssel fordult Polgármester úrhoz, és kérte az általuk korábban használt - a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a Peugeot Sárkánytól 36 
hónapos futamidőre bérelt - Peugeot Boxer Combi KOT-482 forgalmi rendszámú 
kisbusz végleges megvásárlásának lehetőségét. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2009. augusztus 27-én megtartott ülésén az 1335/2009.(VIII.27.) sz. határozatában 
felkéri a polgármestert, dolgoztassa ki annak lehetőségét, hogy a KOT-482 forgalmi 
rendszámú Peugeot Boxer Combi kisbusz milyen módon kerülhet a legkésőbb 2010. 
március 10-éig a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága tulajdonába. 

A kérés teljesítésére, vagyis a képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntésére -
szervezéstechnikai okok miatt - legkorábban, csak 2010. március 18-án kerülhet sor. 

A többszöri egyeztetés és a lehetőségek tisztázását, valamint a rendőrség 
gazdálkodási szabályzatát figyelembe véve egyetlen megoldásként a járművet a 
rendőrség - csak 3 éves korig és 100.000 km futásteljesítményt meg nem haladóan -
közvetlenül az önkormányzattól, vagy az önkormányzat által alapított közalapítványtól 
fogadhatja el. A Peugeot Boxer Combi kisbusz 2010. március 7-én éri el a 3 éves kort. 
A Sárkány Autócenter Kft (1194 Budapest, Nagykőrösi út 162.) tájékoztatása szerint a 
kisbusz eladási ára 2.800.000,-Ft. 

2010. február 22-én megtartott frakcióvezetői értekezleten a jelenlévők 
egyetértettek abban, hogy a BRFK. X. kerületi Rendőrkapitánysága használatában lévő 
és a rendőrség gazdálkodási szabályzata alapján 2010. március 7. napjáig 
megvásárolható kisbusz vételéhez a forrást a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány biztosítsa saját keretéből, mely összegnek a - Közalapítvány részére 
támogatásként történő - visszajuttatásáról a képviselő-testület márciusi ülésén 
döntenek. 
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Fentieket figyelembe véve felkértük a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítványt a gépkocsi megvásárlására. Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
2010. február 23-án megtartott ülésén a 2/2010. (11.23.) számú határozatában döntött a 
Peugeot Boxer Combi KOT-482 forgalmi rendszámú kisbusz megvásárlásáról, 
valamint a 3/2010. (11.23.) számú határozatában döntött a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság részére történő használatba adásáról. 

A kuratóriumi döntésekben foglaltak végrehajtása érdekében az érintettek 2010. 
március 4-én találkoznak. 

Jelen előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság soros ülésén tárgyalja, s 
az elnök a bizottsági javaslatot a képviselő-testület ülésén ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 29.) részére - a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságának (1102 Budapest, Harmat utca 6-8.) eddig 
használatba adott Peugeot Boxer KOT-482 forgalmi rendszámú kisbusz 
megvásárlására - bruttó 2.800.000,-Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. március 3. / ^ 

Szász Csaba 

Törvényesség szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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SZERZŐDÉS 
ingó vagyontárgy térítésmentes használatba adásáról 

amely létrejött egyrészről a 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
(Székhelye: 1102 Szent László tér 29.) 

a képviseletében eljár: Matkó Ottó a kuratórium elnöke, 
mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó). 

másrészről a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 
(székhelye: 1139 Budapest, 'leve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51: 

képviseletében eljár: Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos 
Budapest Rendőrfőkapitánya) 

mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő), 

harmadrészről az" 

Országos Rendőr-főkapitányság 
székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., 

képviseletében eljár: Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, 
gazdasági főigazgató 

mint elfogadó (a továbbiakban: Hl fogadó) 

továbbiakban együttesen Szerződő Felek között, a mai napon az. alábbi feltételekkel: 

1. Használatba adó kötelezettséget vállal arra. hogy a saját tulajdonában álló 1 db 
Peugeot Boxer típusú személygépkocsii (továbbiakban; személygépkocsi) a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint Használatba vevő részére - a működési 
feltételeinek javítása érdekében - térítésmentes használatba bocsátja. 

A személygépkocsi részletes adatai: 
Gyártmánya: Peugeot 
Típusa: Boxer 
Színe: fehér 
Alvázszáma: VF3 YAAMRAI 1118941 
Motorszáma: PSA4H V1OTRJ10061176 
Forgalmi rendszáma: KOT-482 
Gyártási év: 2007. 
Kilométeróra állás: 40.904 

2. A személygépkocsi értéke bruttó 2.800.000,- Ft, azaz kétmillió-nyolcszázezer 
forint, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza. 
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3. A Használatba adó szavalolja. hogy a Has/nálatba vcvö részére térítésmentes 
használatba adott személygépkocsin nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy 
teher, amely 1 iasználatba vevő jelen szerződés alapján keletkezett jogainak 
gyakorlását korlátozná, megakadályozná vagy meghiúsítaná. 

4. A Használatba adó a személygépkocsin lennálló tulajdonjogát fenntartja. A 
Használatba adó a személygépkocsit a jóváhagyást követően a Használatba 
vevő kizárólagos használatába adja. 

5. A Használatba vevő használati joga határozatlan időre szól, amelyet a Szerződő 
Jelek a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, három hónapos 
felmondási idővel - külön indokolás nélkül - felmondhatnak. 

6. A 1 Iasználatba vevő a személygépkocsi elfogadását a szerződés aláírásával egy 
időben kinyilvánítja. 

7. A Használatba vevő kijelenti, hogy a személygépkocsi rendőrségi használatra 
alkalmas, rendeltetésszerűen használható. 

8. A Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy a Használatba vevő 
személygépkocsin továbbra is fennmaradjon a megkülönböztető hang- és 
fényjelzés, és a rendőri jelleg, hogy a gépkocsi közterületi szolgálat ellátására 
alkalmas maradjon, tekintve, hogy a gépkocsi már volt korábban a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitánysága használatában. 

9. A Használatba vevő köteles a személygépkocsi használatbavétele után annak 
üzemeltetési és esetleges javítási költségeit viselni. 

10. A Használatba adó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában az. 
adóhatóságnál, vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, 
nyilvántartott köztartozása nincs. 

11. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személygépkocsi a használatbavételt 
követően reklámhordozó nem lehet. 

12. A. Használatba vevő kijelenti, hogy az átadás-átvételt követően a 
személygépkocsit birtokba veszi, A személygépkocsi átadás-átvételének 
időpontját és módját a Szerződő Felek külön egyeztetik, annak megtörténtét 
jegyzőkönyvben rögzítik. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az átadás
átvétel időpontja nem előzheti meg a szerződés hatályba lépését. 

13.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 
jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton. egyeztetés során 
oldják meg. 
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14. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező példányban készült 
oly módon, hogy azokat a felek elolvasták, és mini akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2010. Budapest, 2010. 

Matkó Ottó 
a Kőbánya Közbiztonságáén Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke 
1 íasználatba adó 

Dr. Sipos Gyula r, vezérŐroagy 
rendőrségi főtanácsos 
gazdasági főigazgató 

Elfogadó 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy 
rendőrségi főtanácsos 

Budapest Rendőrfőkapitánya 
Használatba vevő 

Budapest, 2010. Budapest 2010. t ^ t - : 

ellenjegyezte 

/Si. , , \ . \H \ V;! O i í'^» *&rv * 

pénzügyi szempontból ellenjegyezte 

DR. RIZMANN ANIKÓ 
jogtan ácsos 
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Elnök: Kéri a szavazatok megtételét. A Kuratórium 5 fővel határozatképes. 

2/2010.(II.23.)sz. Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi 
határozat 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy 
megvásárolja a KOT-482 forgalmi rendszámú (Alvázszám: VF3YAAMRA1111, 
motorszám: 10TRJ10061176) Peugeot Boxer Combi kisbuszt, amelyet a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2007. március 10-től 36 hónapos 
futamidőre bérelt a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére. A Kuratórium 
felkéri az elnököt az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Elnök: Kéri a Kuratóriumot, hogy szavazzanak a gépkocsi használatba adásáról a 
BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság részére, amely biztosítja a használatát a X. 
kerületi Rendőrkapitányság részére. 
A Kuratórium 5 fővel határozatképes. 

3/2010.(II.23.)sz. Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi 
határozat 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány úgy határoz, hogy a KOT-482 forgalmi 
rendszámú Peugeot Boxer Combi kisbuszt - szerződés keretében - a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság használatába adja a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
feladatainak ellátására. A Kuratórium felkéri az elnököt, hogy a használatba adási 
szerződést kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 


